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Studenti na‰í ‰koly se pravidelnû se-
znamují s technologiemi, které vyuÏívají
OZE a s moÏn˘mi úsporami energií, po-
nûvadÏ nejekologiãtûj‰í je ta energie, kte-
rou nespotfiebujeme. Nedávno studenti
nav‰tívili v blízkosti Svitav fotovoltaic-
kou elektrárnu o v˘konu 6 MW a tfii vûtr-
né elektrárny, kaÏdou o v˘konu 1,25 MW.

Na vûtrné elektrárnû Ostr˘ Kámen si
mohli ti odváÏní vylézt tubusem aÏ do v˘-
‰e 80 m, coÏ byl pro nû jedineãn˘, velmi
siln˘ záÏitek. Potû‰ilo nás, Ïe pan Josef
Podlezl, vedoucí technického oddûlení,
kter˘ nás velmi ochotnû provádûl, je b˘-
val˘m absolventem MS· Letovice.

Na‰e cesta vedla dále na vodní 
elektrárnu Vír. Prohlídka tûlesa hráze
a turbín, které byly vyrobeny v Blansku,
v‰echny zaujala, zejména pak v˘klad
o stavbû pfiehrady, zajímavé je fie‰ení hrá-
ze sloÏené ze segmentÛ a funkce dolní vy-
rovnávací hráze s dal‰í turbínou. Tento
den se studenti na vlastní oãi pfiesvûdãili,
Ïe energie se dají získávat i ze zdrojÛ jako
je slunce, voda, vítr, které jsou ‰etrné k Ïi-
votnímu prostfiedí.

Ing. Jaroslav Doskoãil
MS· Letovice

Foto: Ing. Marek Chládek
U hráze vírské pfiehrady.V gondole vûtrné elektrárny.

Masarykova stfiední ‰kola Letovice pokraãuje v rámci projektu „Zelen˘ most mezi ‰kolou a praxí” v propaga-
ci OZE. Souãasn˘ stav poãasí a mûnící se klima na zemûkouli má bezesporu své pfiíãiny. Neustál˘ hlad lidstva
po stále vût‰í potfiebû energií, zvy‰ující se dopravní zatíÏení, kde se ve velké mífie spotfiebovávají neobnovitel-
né zdroje energií – ropa a uhlí, pfiiná‰í negativní dopad na celou na‰i Zemi.

Vítr, voda, slunce – obnovitelné zdroje energie
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PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz
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Salve Finance, a.s., je poradenská a zpro-
stfiedkovatelská spoleãnost; poskytuje fi-
nanãní poradenství kromû âR v dal‰ích tfiech
státech Evropy. V âeské republice má spo-
leãnost ke své ãinnosti licenci âNB a také je-
jí poradci jsou odbornû vy‰kolení pracovníci
s platn˘mi osobními licencemi âNB. V na-
‰em regionu má spoleãnost poboãku
v Boskovicích; regionálního fieditele Mgr.
Tomá‰e Veselého jsem se zeptal:

Pane Vesel˘, komu jsou sluÏby finanãní-
ho poradce urãeny?

Na‰imi klienty jsou právnické i fyzické 
osoby, poradíme lidem, ktefií díky sv˘m úspû-
chÛm potfiebují spolehlivû uloÏit ãi investovat
volné prostfiedky, stejnû tak jako tomu, kdo se
dostal do finanãních obtíÏí. Ov‰em daleko nej-
ãastûji se jedná o obyãejné „provozní” potfie-
by, které má kaÏd˘ – vhodn˘ bûÏn˘ úãet, po-
ji‰tûní auta, domu atd.

V kostce fieãeno poradíme v pfiípadech:
zhodnocení úspor, zabezpeãení jednotlivcÛ,
dûtí i rodiny, pomoc pfii ochranû majetku – po-
ji‰tûní vozÛ, nemovitostí, úrazu, odpovûdnosti
a dal‰ích moÏn˘ch rizik, pfiiná‰ející bûÏn˘ Ïi-
vot. Doporuãíme nejvhodnûj‰í zpÛsob zabez-
peãení na stáfií, stejnû jako zaji‰tûní prostfied-
kÛ, které usnadní dûtem start do Ïivota.
Poradíme, jak u‰etfiit na energiích, tedy pfii v˘-
bûru vhodn˘ch dodavatelÛ a tarifÛ. 

MÛÏete popsat, jak probíhají jednání
s klientem?

S klientem si na prvním setkání ujasníme
jaké jsou jeho poÏadavky, potfieby a moÏnosti.
Zjistíme, jaké finanãní sluÏby pouÏívá, jaké

má produkty, prostû jeho souãasnou situaci
a také, jaké má pfiedstavy do budoucna. 

Na základû tûchto informací vypracujeme
rozbor, kter˘ ukáÏe moÏnosti, jak hospodafiit
lépe. Na dal‰ím setkání pak klientovi navrh-
neme moÏná fie‰ení. MÛÏe to b˘t hospodár-
nûj‰í uloÏení penûz s vût‰ím v˘nosem a záro-
veÀ solidní bezpeãná investice, vyuÏití slev
pfii poji‰tûní, které je moÏno dosáhnout opti-
málním v˘bûrem produktÛ a dal‰í úspory
realizovatelné díky nabídkám fiady rÛzn˘ch
finanãních institucí. Jakmile se klient roz-
hodne, která doporuãení chce vyuÏít, jsme
schopni mu ve‰kerou agendu se zaji‰tûním
zvolen˘ch produktÛ vyfiídit tak, aby nemu-
sel jednat na dal‰ích místech.

Podpisem patfiiãn˘ch smluv v‰ak na‰e pé-

ãe o klienta nekonãí; i nadále mu poskytuje-
me potfiebn˘ právní servis; napfiíklad pfii jed-
nání s poji‰Èovnami o plnûní pojistn˘ch udá-
lostí a v dal‰ích podobn˘ch pfiípadech.

Informace o souãasn˘ch finanãních pro-
duktech si mÛÏe kaÏd˘ zjistit sám, v ãem
spoãívá v˘hodnost va‰eho servisu?

Pfiedev‰ím v tom, Ïe díky zastoupení na-
prosté vût‰iny finanãních institucí máme ucele-
n˘ pfiehled o aktuální nabídce na trhu a mÛÏe-
me nabídnout ty produkty, které budou potfie-
bám konkrétního klienta nejlépe vyhovovat.
Není dobré, kdyÏ se zájemci orientují jen na
základû reklamou inzerovan˘ch v˘hod; je tfie-
ba hodnotit v‰echny klady i zápory konkrétní-
ho produktu a pfiípadné moÏnosti jejich kombi-

nování. Troufnu si fiíct, Ïe to je úkol pro odbor-
níky, nikoliv pro laika. Dal‰ími v˘hodami je 
úspora ãasu, kter˘ by klient ztrácel pfii jedná-
ních s více institucemi, a jak jsem jiÏ zmínil,
tak i následn˘ právní servis.

Kolik klient za va‰e finanãní poradenství
zaplatí?

Tyto sluÏby poskytujeme zdarma, klient
nebude platit nic. Na‰e ãinnost je placena
formou bûÏn˘ch provizí od finanãních insti-
tucí. Vzhledem k tomu, Ïe zastupujeme ‰i-
roké spektrum bank, poji‰Èoven a dal‰ích
organizací, je na‰e ãinnost zcela nezávislá;
jsme na stranû klienta, nabídneme mu to, co
je pro nûj nejv˘hodnûj‰í.

Pokud budou chtít ãtenáfii ListÛ regionÛ
vyuÏít sluÏby Salve Finance, jak mají po-
stupovat?

Poboãka v Boskovicích sídlí novû na ulici
Dfievafiská, ã.31. SchÛzku je vhodné si domlu-
vit buìto na telefonech 775 775 015 a 775 731
779, nebo emailem: vesely@salvefinance.cz.
Mnoho dal‰ích informací o na‰ich sluÏbách
i o spoleãnosti získají zájemci na stránkách fir-
my na adrese: www.salvefinance.cz. Mohu
doporuãit i dal‰í weby s uÏiteãn˘mi informa-
cemi; jsou to stránky t˘kající se v˘hodného
poji‰tûní www.salvepojisteni.cz a www.nej-
levnejsipovinneruceni.cz, kde si mohou zá-
jemci na kalkulátoru sami zjistit moÏnou 
úsporu na povinném ruãení vozidel.

Pane Vesel˘, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Regionální fieditel 
Mgr. Tomá‰ Vesel˘.

Novû otevfiená kanceláfi 
na Dfievafiské ulici.

SALVE FINANCE
finanãní poradenství pro kaÏdého

(K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)


